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Opracowanie powstało w oparciu o materiały  
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I. Ogólna charakterystyka Powiatu Raciborskiego 

 

Powiat Raciborski jest jednym spośród 17 powiatów ziemskich oraz 19 powiatów 

grodzkich w województwie śląskim i jednym z 380 powiatów w kraju.  

   Powiat obejmuje łącznie 8 gmin: 1 gmina miejska, 2 gminy miejsko - wiejskie oraz  

5 gmin wiejskich. Gmina miejska to Racibórz. Gminy miejsko – wiejskie to:  Kuźnia 

Raciborska i Krzanowice. Gminy wiejskie to: Nędza, Rudnik, Pietrowice Wielkie, 

Krzyżanowice i Kornowac. 

Powiat obejmuje obszar 544 km², co stanowi 4,41 % powierzchni województwa 

śląskiego.  

 Teren powiatu raciborskiego zamieszkuje 108.513 mieszkańców (dane GUS, stan na 

dzień 31 grudnia 2018 r.), co stanowi 2, 39 % ogółu mieszkańców województwa śląskiego.  

 

II. Zadania powiatu 

 

Powiat wykonuje zadania publiczne o charakterze ponadgminnym w zakresie dziedzin 

wymienionych w art. 4 ustawy o samorządzie powiatowym. Zadania te obejmują pięć 

zasadniczych grup tematycznych, takich jak:  

1) infrastruktura społeczna – edukacja publiczna, promocja i ochrona zdrowia, opieka 

społeczna, pomoc społeczna, kultura, kultura fizyczna i turystyka,  

2) infrastruktura techniczna – transport lokalny, drogi publiczne, utrzymanie powiatowych  

obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych,  

3) porządek publiczny i bezpieczeństwo obywateli – obronność, ochrona przeciwpożarowa,  

ochrona przeciwpowodziowa, zapobieganie innym nadzwyczajnym zagrożeniom życia  

i zdrowia ludzi oraz środowiska,  

4) ochrona środowiska i zagospodarowanie przestrzenne – gospodarka wodna, rolnictwo,  

leśnictwo i rybactwo śródlądowe, nadzór budowlany,  

5) działalność organizatorska – przeciwdziałanie bezrobociu oraz aktywizacja lokalnego rynku 

pracy, ochrona praw konsumenta, wspieranie osób niepełnosprawnych, polityka prorodzinna, 

ochrona dóbr kultury, promocja powiatu, współpraca z organizacjami pozarządowymi.  

Do zakresu działania powiatu należy także wykonywanie zadań przez działające  

w ramach powiatowej administracji zespolonej inspekcje, służby i straże, w tym powiatową 

komendę policji, powiatową komendę państwowej straży pożarnej, a także inspekcję sanitarną, 
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weterynaryjną i nadzór budowlany. Zasady współdziałania samorządu powiatowego  

z organami szczebla wojewódzkiego i centralnego w zakresie działania tych służb określają 

przepisy szczególne.  

 

III. Finanse powiatu 

 

 Budżet Powiatu Raciborskiego na 2018 r. został przyjęty Uchwałą  

Nr XXXVI/333/2017 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 21 grudnia 2017 r.. Dochody 

zaplanowano w wysokości 122.714.032,00 zł, a wydatki w wysokości 132.092.386,00 zł.  

Po stronie przychodów zaplanowano kwotę 11.067.522,00 zł, a po stronie rozchodów 

1.689.168,00 zł. 

  W ciągu 2018 r. w budżecie Powiatu Raciborskiego dokonano następujących zmian: 

1) dochody zmniejszono o kwotę 7.476.124,40 zł, 

2) przychody zwiększono o kwotę 2.110.438,00 zł, 

3) wydatki zmniejszono o kwotę 7.365.686,40 zł, 

4) rozchody zwiększono o kwotę 2.000. 000,00 zł. 

 Dochody Powiatu wykonane: 115.436.275,30 zł, tj. 100% planu, w tym: 

1) bieżące: 109.749.480,93 zł,  

2) majątkowe: 5.686.794,37 zł.  
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 Przychody Powiatu wykonane: 9.504.895,33 zł, w tym 3.100.000,00 zł emisja 

obligacji. 

 Wydatki Powiatu wykonane: 117.707.422,25 zł, tj. 94% planu, w tym: 

1) bieżące: 103.934.505,56 zł, 

2) majątkowe: 13.772.916,69 zł. 

 

 

 

 Rozchody Powiatu wykonane: 3.689.168,00 zł, w tym 2.000.000,00 zł pożyczka 

udzielona Szpitalowi Rejonowemu w Raciborzu. 

 Zadłużenie Powiatu na koniec roku 2018 wyniosło 11.748.248,00 zł, w tym: 

1) kredyty: 8.648.248,00 zł, 

2) obligacje: 3.100.000,00 zł. 

 Na wydatki bieżące w oświacie wydatkowano 43.686.058,30 zł. Z tytułu subwencji 

oświatowej Powiat otrzymał 39.917.909,00 zł, natomiast jednostki oświatowe wypracowały 

dochody w wysokości 352.281,92 zł. Reasumując powyższe, Powiat w 2018 roku dopłacił do 

oświaty z wydatków własnych: 3.415.867,38 zł. 

 Strata netto Szpitala Rejonowego w Raciborzu wyniosła: 4.802.482,00 zł. Strata musi 

zostać pokryta ze środków Powiatu w terminie do 31 marca 2020 r. 
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IV. Władze powiatu  

 

Zgodnie z zapisami ustawy o samorządzie powiatowym organami powiatu są: rada 

powiatu oraz zarząd powiatu. Rada powiatu jest organem stanowiącym i kontrolnym powiatu. 

Po wyborach, które zarządzone zostały na dzień 21 października 2018 r. kadencja rad powiatu 

po raz pierwszy w historii będzie trwała 5 lat, licząc od dnia wyborów. Natomiast organem 

wykonawczym powiatu jest zarząd powiatu, w którego skład wchodzą: starosta, jako jego 

przewodniczący, wicestarosta i pozostali członkowie.  

 

1. Rada Powiatu Raciborskiego V kadencji 

 

Skład Prezydium Rady Powiatu Raciborskiego V kadencji: 

                             (do 16 listopada 2018 r.) 

 

Przewodniczący Rady Powiatu Raciborskiego 

Adam Wajda 

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu  

Władysław Gumieniak 

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu  

Józef Stukator 

                                    Skład Zarządu Powiatu Raciborskiego V kadencji: 

           (do dnia 20 listopada 2018 r.) 

Starosta Raciborski 

Ryszard Winiarski 

Wicestarosta  

Marek Kurpis 

Etatowy Członek Zarządu  

Andrzej Chroboczek 

Członek Zarządu 

Brygida Abrahamczyk 

Członek Zarządu 

Piotr Olender 
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Skład Rady Powiatu Raciborskiego V kadencji: 

1. Abrahamczyk Brygida      

2. Bolik Szymon   

3. Chroboczek Andrzej  

4. Deńca Jan  

5. Dutkiewicz Katarzyna  

6. Frencel Teresa  

7. Gumieniak Władysław  

8. Klimanek Marceli  

9. Konieczny Dominik  

10. Kurpis Marek 

11. Kusy Jan                                21. Widera Ewa 

12. Marcol Franciszek                 22. Wierzbicki Artur                      

13. Niedźwiecki Władysław        23. Winiarski Ryszard 

14. Olender Piotr 

15. Parys Jerzy  

16. Plura Adrian  

17. Stukator Józef  

18. Wacławczyk Anna  

19. Wacławczyk Dawid  

20. Wajda Adam  

 

2. Rada Powiatu Raciborskiego VI kadencji  

 

Skład Prezydium Rady Powiatu Raciborskiego VI kadencji: 

              (od 20 listopada 2018 r.) 

 

Przewodniczący Rady Powiatu Raciborskiego 

Adam Wajda 

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu  

Władysław Gumieniak 

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu  

Ryszard Wolny 

                                    Skład Zarządu Powiatu Raciborskiego VI kadencji: 

                                                          (od 20 listopada 2018 r.) 

Starosta Raciborski 

Grzegorz Swoboda 

Wicestarosta  

Marek Kurpis 

Etatowy Członek Zarządu  

Ewa Lewandowska 

Członek Zarządu 

Andrzej Chroboczek  

Członek Zarządu 

Józef Stukator 
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 Skład Rady Powiatu Raciborskiego VI kadencji: 

1. Bolik Szymon      

2. Cofała Tomasz  

3. Chroboczek Andrzej  

4. Dutkiewicz Katarzyna 

5. Gumieniak Władysław  

6. Kura Eugeniusz 

7. Kurpis Marek   

8. Kusy Tomasz  

9. Lewandowska Ewa  

10. Marcol Franciszek 

11. Mikołajczyk Sebastian          21. Widera Ewa 

12. Mura Łukasz                         22. Wierzbicki Artur                        

13. Olender Piotr                         23. Wolny Ryszard 

14. Plura Adrian 

15. Płonka Paweł  

16. Stukator Józef  

17. Swoboda Grzegorz  

18. Wacławczyk Dawid  

19. Wajda Adam 

20. Wałach Roman 

 

3. Realizacja uchwał Rady Powiatu Raciborskiego 

 

Rada Powiatu Raciborskiego V i VI kadencji podjęła łącznie w 2018 r. 110 uchwał. 

Realizację uchwał Rady Powiatu Raciborskiego podjętych w 2018 r. przedstawiono  

w postaci tabelarycznej. 

Przedmiotowa tabela stanowi załącznik do niniejszego raportu.   

 

V. Starostwo Powiatowe w Raciborzu i jednostki organizacyjne Powiatu 

Raciborskiego 

 

Starostwo Powiatowe w Raciborzu jest jednostką organizacyjną, przy pomocy której 

Zarząd Powiatu Raciborskiego realizuje zadania wynikające z przepisów prawa oraz uchwał 

podejmowanych przez Radę Powiatu Raciborskiego.  
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 Pozostałe jednostki organizacyjne Powiatu Raciborskiego to:  

1) Agencja Promocji Ziemi Raciborskiej i Wspierania Przedsiębiorczości na Zamku 

Piastowskim w Raciborzu, 

2) Dom Pomocy Społecznej „Złota Jesień” w Raciborzu, 

3) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Raciborzu, 

4) Powiatowy Urząd Pracy w Raciborzu, 

5) Powiatowy Zarząd Dróg w Raciborzu, 

6) Szpital Rejonowy im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu. 

 

 W ramach Starostwa Powiatowego funkcjonują nw. komórki organizacyjne:  

- Wydział Organizacyjny, 

- Wydział Finansowy, 

- Wydział Geodezji, 

- Wydział Komunikacji i Transportu, 

- Referat Gospodarki Nieruchomościami, 

- Referat Architektury i Budownictwa, 

- Referat Inwestycji i Remontów,  

- Referat Ochrony Środowiska i Rolnictwa, 

- Referat Spraw Społecznych, 

- Referat Edukacji, 

- Referat Promocji i Rozwoju Powiatu, 

- Referat Audytu i Kontroli, 

- Referat Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego, 

- Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych, 

- Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności, 

- Powiatowy Rzecznik Konsumentów. 

 Stan zatrudnienia na dzień 31 grudnia 2018 r. wynosił 135 osób. 

 W 2018 r. do Starostwa Powiatowego w Raciborzu za pośrednictwem systemu 

elektronicznego obiegu dokumentów wpłynęło 36.540 dokumentów.  

 W niniejszym opracowaniu obrazując pracę Starostwa skupiono się na komórkach 

organizacyjnych, które mają największy kontakt z mieszkańcami powiatu i są najbardziej 

istotne z ich punktu widzenia. 
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1. Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności 

  

                                           

 Zespół rozpoczął działalność 3 stycznia 2018 r. w budynku przy 

ul. Gamowskiej 3. Na wstępie Zespół w Raciborzu przejął z Rybnika 14.559 (około 90 mb) akt 

orzeczniczych mieszkańców Powiatu Raciborskiego, którzy byli wcześniej orzekani 

w tamtejszym Zespole. 

 Od pierwszego dnia działalności Zespół cieszy się ogromnym zainteresowaniem 

mieszkańców powiatu. Znajduje to odzwierciedlenie w statystykach dotyczących wniosków 

złożonych w pierwszym roku funkcjonowania jednostki w Raciborzu. 

 Lp.                        Rodzaj wniosku    Liczba       Łącznie 

Wnioski złożone w Raciborzu 

   1. Wniosek o wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności    1.556  

        1.781    2.  Wniosek o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności       225 

Wnioski złożone w Rybniku i przekazane do rozpatrzenia 

   1. Wniosek o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności      120   

          149    2. Wniosek o wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności       29 

                                                                                                                           Łącznie          1.930 

 

 Podsumowując powyższe dane w 2018 r.  Zespół w Raciborzu miał do rozpatrzenia 

łącznie 1.930 wniosków o wydanie orzeczenia. 

 W 2018 r. odbyły się łącznie 163 posiedzenia składów orzekających: 

− 21 posiedzeń w I kwartale, 

− 61 posiedzeń w II kwartale, 

− 42 posiedzenia w III kwartale, 

− 39 posiedzeń w IV kwartale. 
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W trakcie posiedzeń wydano łącznie 1.721 orzeczeń. 

 W 2018 r. w Zespole wydano łącznie 794 legitymacje osoby niepełnosprawnej,  

co stanowi prawie trzykrotność ilości legitymacji wydawanych mieszkańcom powiatu 

raciborskiego w latach poprzednich. 

 W 2018 r. do Zespołu wpłynęło łącznie 377 wniosków o wydanie karty parkingowej. 

Wnioski te rozpatrzono w następujący sposób: 

− wydano 360 kart parkingowych osobom niepełnosprawnym, 

− wydano 6 kart parkingowych placówkom, 

− wydano 6 odmów wydania karty parkingowej, 

− 5 wniosków rozpatrzono w styczniu 2019 r. 

 Zainteresowanie mieszkańców powiatu działalnością Powiatowego Zespołu  

ds. Orzekania o Niepełnosprawności pokazuje, jak ważną i pożądaną inicjatywą było jego 

powołanie w Raciborzu. Każdego dnia pracownicy Zespołu spotykają się z aprobatą  

i zadowoleniem osób niepełnosprawnych, którzy doceniają fakt, że swoje sprawy mogą już 

teraz załatwić na miejscu. 

                                          

 Statystyki pokazują, że blisko 40 % wniosków o orzeczenie to wnioski składane po raz 

pierwszy, na co bez wątpienia wpływ ma dostępność związana z umiejscowieniem Zespołu  

w naszym powiecie. 

 Działalność placówki na miejscu, bez konieczności dojazdu do odległego Rybnika, 

wpływa korzystnie na funkcjonowanie tej, jakże szczególnej i wymagającej wsparcia grupy 

społeczeństwa powiatu, jaką są osoby niepełnosprawne i ich najbliżsi. 
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2. Wydział Geodezji 

 

 Zgodnie z ustawą Prawo geodezyjne i kartograficzne starosta wykonuje zadania 

organów administracji geodezyjnej i kartograficznej jako zadania zlecone z zakresu 

administracji rządowej. Zadania Wydziału koncentrują się na gromadzeniu i prowadzeniu 

państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Wydział zajmuje się prowadzeniem 

ewidencji gruntów i budynków w systemie informatycznym, prowadzi sprzedaż map, wypisów 

i wyrysów z ewidencji gruntów i budynków oraz zajmuje się przyjmowaniem projektów na 

narady koordynacyjne, a także zgłoszeń prac geodezyjnych. 

 Powiat Raciborski wraz z samorządami gminnymi zabiegał o poprawę struktury 

obszarowej gospodarstw rolnych. Powiat pozyskał ponad 21 mln zł dofinansowania na 

realizację operacji typu „Scalanie gruntów” w ramach poddziałania „Wsparcie na inwestycje 

związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa objętego 

Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020”. Postępowanie zostało wszczęte 

w 2017 r.  

Poziom współfinansowania operacji – środki publiczne 100% w tym: 

Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) – 63,63% 

Budżet państwa – 36,37% 

 Celem operacji jest poprawa struktury obszarowej gospodarstw rolnych poprzez 

likwidację szachownicy gruntów, zaprojektowanie działek o regularnym kształcie 

odpowiadającym wymaganiom ich racjonalnego rolniczego użytkowania oraz wytyczenie  

i urządzenie funkcjonalnej sieci dróg dojazdowych do gruntów rolnych. Uczestnicy scalenia 

nie ponoszą kosztów, postępowanie w 100% finansowane jest ze środków publicznych. 

 

Obiekty w trakcie realizacji: 

1) Amandów i Krowiarki 

Wartość projektu: 11.084.525,80 zł 

Powierzchnia gruntów objętych postępowaniem scaleniowym: 1329.1191 ha 

Okres realizacji: od  marzec 2017 r. do marzec 2021 r. 

Zakres prac zagospodarowania poscaleniowego: 

- przebudowa i utwardzenie dróg transportu rolnego: 16.217 km, 

- remont, oczyszczenie i udrożnienie urządzeń melioracji wodnej wraz z przepustami –               

1812 mb rowów i 2 komplety przepustów oraz przekładka drenarska na długości 350 m 
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Drogi transportu rolnego w Gminie Pietrowice Wielkie: 

        „przed”          „po” 

   

                    

   „przed”                                                                        „po” 

                 

                   

        „przed”                                „po” 

                   

 

2) Krzyżanowice: 

Wartość projektu: 5.381.394,54 zł 

Powierzchnia gruntów objętych postępowaniem scaleniowym: 668,0734 ha 

Okres realizacji: od  luty 2018 r. do marzec 2022 r. 
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Zakres prac zagospodarowania poscaleniowego: 

- przebudowa i utwardzenie dróg transportu rolnego: 11,4780 km, 

- drogi nowo wybudowane: 0,6440 km, 

- remont, oczyszczenie i udrożnienie urządzeń melioracji wodnej wraz z przepustami –                        

9,478 km rowów, czyszczenie 17 przepustów. 

 

3) Samborowice 

Wartość projektu: 4.728.384,69 zł 

Powierzchnia gruntów objętych postępowaniem scaleniowym: 469,8998 ha 

Okres realizacji: od  październik 2018 r. do maj 2023 r. 

Zakres prac zagospodarowania poscaleniowego: 

- przebudowa i utwardzenie dróg transportu rolnego: 7.0630 km, 

- remont, oczyszczenie i udrożnienie urządzeń melioracji wodnej wraz z przepustami –  

8.057 km rowów wraz z przepustami, 

- remont mostka P2. 

 

3. Wydział Komunikacji i Transportu 

 

 Wśród zadań przekazanych do realizacji powiatom są też zadania związane  

z rejestracją pojazdów i wydawaniem praw jazdy. Zadania te realizuje w tutejszym Starostwie 

Wydział Komunikacji i Transportu, który oprócz tego prowadzi m.in. rejestr przedsiębiorców 

prowadzących stacje kontroli pojazdów i ośrodki szkolenia kierowców oraz realizuje zadania 

związane z wydawaniem międzynarodowych praw jazdy.  

 W 2018 r. Referat Rejestracji Pojazdów przyjął łącznie 45.4691 klientów, w tym  

w sprawach dotyczących: 

- rejestracji pojazdów: 13.863, 

- odbioru stałego dowodu rejestracyjnego: 17.488, 

- wymiany lub zmian w dowodzie rejestracyjnym oraz pozostałych: 14.118. 

 Ilość zarejestrowanych pojazdów wg stanu na koniec 2018 r. wynosiła 67.965, 

w tym: 

- samochody osobowe: 50.178, 

- motocykle: 2.157, 

                                                           
1 dane systemu zarządzania kolejką mogą nie uwzględniać wszystkich przyjętych osób 
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- autobusy: 343,  

- samochody ciężarowe i pojazdy specjalne: 6.784, 

- motorowery: 1.867, 

- ciągniki rolnicze: 874, 

- kolejki turystyczne: 1, 

- pojazdy samochodowe inne (quady): 129, 

- przyczepy i naczepy: 5.632. 

 Powiat cały czas stawia na poprawę obsługi swoich klientów i na bieżąco udoskonala 

systemy funkcjonujące w urzędzie. W maju 2018 r. w Wydziale Komunikacji i Transportu 

uruchomiono internetową rezerwację terminów. Od czerwca do końca 2018 r. z tej możliwości 

skorzystało 12.5722 osoby. 

                   

 

 W 2018 r. prowadzono następujące sprawy związane z ewidencją kierowców: 

- wydane prawa jazdy: 2.934, 

- wydane międzynarodowe prawa jazdy: 66, 

- decyzje o cofnięciu uprawnień: 170, 

- decyzje o zatrzymaniu prawa jazdy: 193, 

- przewrócenie uprawnień: 3, 

- skierowanie na kurs reedukacyjny: 130, 

- skierowanie na kontrolne sprawdzenie kwalifikacji: 5, 

- skierowanie na badanie lekarskie: 141, 

- skierowanie na badanie psychologiczne: 152, 

- wydanie zezwolenia na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym: 7, 

                                                           
2  rezerwacje zrealizowane, nie uwzględniono rezerwacji odwołanych przez klientów  
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- wymiana krajowego prawa jazdy: 1.110, 

- wymiana zagranicznego prawa jazdy: 35. 

 

4) Referat Architektury i Budownictwa 

 

 Do zakresu działania powiatów należą również sprawy z zakresu ustawy Prawo 

budowlane. Kompetencje do wydawania pozwoleń budowlanych w I instancji przyznano 

starostom. W Powiecie Raciborskim zadaniami tymi zajmuje się Referat Architektury 

i Budownictwa, który oprócz wydawania pozwoleń na budowę prowadzi też sprawy związane 

z udzielaniem pozwolenia na zmianę sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego 

części i wydawaniem zezwoleń na realizację inwestycji drogowych. Wśród inwestycji, na które 

udzielono pozwolenia w 2018 r. były m.in. budowy: dróg, sieci (oświetlenia terenu, 

kanalizacyjnych, wodociągowych, gazowych), obiektów usługowych, handlowych, 

magazynowych, inwentarskich, przedszkoli, domów opieki, domów mieszkalnych 

jednorodzinnych. W Referacie Architektury i Budownictwa w 2018 r. wydano 1309 decyzji 

administracyjnych, 526 postanowień oraz 71 zaświadczeń. 

 

5) Referat Ochrony Środowiska i Rolnictwa  

 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami Referat Ochrony Środowiska i Rolnictwa 

realizuje zadania powierzone staroście, wynikające m.in. z ustawy Prawo ochrony środowiska, 

ustawy o ochronie przyrody, ustawy o lasach, ustawy Prawo geologiczne 

i górnicze, ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych, ustawy Prawo łowieckie, ustawy 

o odpadach. 

W toku prowadzonych postępowań administracyjnych dotyczących spraw z zakresu 

ustawy o odpadach, ustawy o ochronie przyrody, ustawy prawo ochrony środowiska oraz 

niektórych spraw związanych z rolnictwem i leśnictwem w 2018 r. wydano 146 decyzji 

administracyjnych, 30 postanowień oraz 920 zaświadczeń. Wszystkie sprawy zostały 

załatwione w ustawowym terminie.  

Powiat Raciborski również podejmuje współpracę z rolnikami oraz instytucjami 

działającymi na rzecz rolnictwa. Zaangażowanie powiatu w sprawy rolnictwa przybiera 

rozmaite formy.  
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Powiat corocznie współorganizuje Powiatowy Konkurs Potraw Regionalnych „Wielkanocne 

stoły”. 

                    
 

Powiat wspiera finansowo i organizacyjnie dożynki gminno – powiatowe, które co roku 

organizowane są przez inną gminę. W 2018 r. gospodarzem dożynek była Gmina Krzanowice. 

Dożynki odbyły się w dniu 26 sierpnia.  

                
 

Wspieranie rozwoju rolnictwa odbywa się również poprzez współpracę z instytucjami 

związanymi z rolnictwem. Wspólnie z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa – 

Biuro Powiatowe w Raciborzu 14 marca 2018 r. w sali konferencyjnej na Zamku Piastowskim 

w Raciborzu odbyło się spotkanie informacyjno-promocyjne dla rolników. 

W spotkaniu wzięli udział rolnicy, przedstawiciele Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji 

Rolnictwa, Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Śląskiej Izby Rolniczej oraz 

Powiatowy Lekarz Weterynarii, Ośrodek Doradztwa Rolniczego Krajowego Ośrodka Wsparcia 

Rolnictwa.  
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Referat Ochrony Środowiska i Rolnictwa współpracuje z szeregiem instytucji zarówno             

z terenu powiatu, jak i z poza niego, m.in. z: Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska 

w Katowicach, Śląskim Urzędem Wojewódzkim i Urzędem Marszałkowskim w Katowicach, 

Śląskim Wojewódzkim Inspektoratem Ochrony Środowiska w Katowicach. Udziela również 

bieżącej pomocy wszystkim gminnym służbom ochrony środowiska Powiatu Raciborskiego.  

         

6. Inne zadania 

 

 Oprócz wyżej wymienionych zadań Powiat Raciborski realizuje szeroki wachlarz 

usług dla mieszkańców. 

 

1) Nieodpłatna pomoc prawna 

 

 W 2018 r. na terenie Powiatu Raciborskiego funkcjonowały 4 punkty nieodpłatnej 

pomocy prawnej zlokalizowane w następujących miejscach: 

1) Racibórz - Starostwo Powiatowe  w Raciborzu, Plac Stefana Okrzei 4, 

2) Pietrowice Wielkie - Centrum Społeczno - Kulturalne, ul. 1 Maja 8B, 

3) Krzyżanowice - Urząd Gminy, ul. Główna 5, 

4) Kuźnia Raciborska - Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji, ul. Klasztorna 9. 

 Przedmiotowa pomoc prawna prowadzona jest w lokalach, które zostały udostępnione 

na podstawie porozumień zawartych pomiędzy Gminami a Powiatem Raciborskim. Punkty 

funkcjonują pięć dni w tygodniu po cztery godziny dziennie według ustalonych 

harmonogramów.  

 Punkty prowadzone były przez adwokatów (nr 1), radców prawnych (nr 2) oraz przez 

Stowarzyszenie Przyjaciół Człowieka „Tęcza” z siedzibą w Raciborzu, wyłonione w trybie 

otwartego konkursu ofert (nr 3 i 4). 

 Łącznie w 2018 r. udzielono 892 nieodpłatnych porad prawnych. 

  

2) Organizacja powiatowego transportu publicznego 

 

 W kwietniu 2018 r. ustalono ostatecznie zasady współpracy z gminami Powiatu 

Raciborskiego w zakresie transportu publicznego. Starostwo wystąpiło do gmin z prośbą  

o złożenie pisemnej deklaracji współfinansowania transportu publicznego. Deklaracje złożono 
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w sierpniu 2018 r. Gminy zadeklarowały zabezpieczenie środków w planie finansowym na 

2019 r. Ze złożeniem deklaracji wstrzymało się Miasto Racibórz. 

 Dzięki staraniom Starosty Raciborskiego Grzegorza Swobody w dniu 28 listopada 

2018 r. podpisana została umowa pomiędzy Powiatem Raciborskim a Przedsiębiorstwem 

Komunikacji Samochodowej w Raciborzu Sp. z o. o. dotycząca świadczenia usług w zakresie 

publicznego transportu zbiorowego na terenie Powiatu Raciborskiego. Na mocy zawartej 

umowy z dniem 1 marca 2019 r. na okres trzech lat Powiat stał się organizatorem publicznego 

transportu zbiorowego na 14 liniach komunikacyjnych.  

                                      

 Powiat Raciborski w ramach posiadanych udziałów w spółce sprawuje nadzór 

właścicielski nad Przedsiębiorstwem Komunikacji Samochodowej w Raciborzu Sp. z o.o.  

W 2018 r. Zarząd Powiatu jedenaście razy analizował protokoły z przebiegu posiedzeń Rady 

Nadzorczej PKS Racibórz oraz kwartalne informacje o spółce. Odbyły się dwa nadzwyczajne 

i dodatkowe jedno zwyczajne zgromadzenie wspólników.  

 W dniu 1 czerwca 2018 r. zgodnie z podjętą Uchwałą nr 1 Zwyczajnego Zgromadzenia 

Wspólników Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Raciborzu Sp. z o. o. został 

podwyższony kapitał zakładowy spółki o kwotę 70.000 zł do wysokości 2.825.000, 00 zł  

w drodze utworzenia nowych 140 udziałów o wartości nominalnej po 500 zł za każdy udział.  

 Spółka 2018 r. zamknęła stratą w kwocie 300.716,98 zł spowodowaną głównie 

zmniejszeniem ilości pasażerów korzystających z przejazdów na podstawie zakupu biletów 

jednorazowych i miesięcznych, wysokimi cenami paliwa oraz  pracą kierowców w godzinach 

nadliczbowych związaną z problemami kadrowymi. 
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VI.  OCHRONA ZDROWIA 

  

 Podmiotem tworzącym oraz sprawującym nadzór nad działalnością Szpitala 

Rejonowego im. dr. Józefa Rostka jest Powiat Raciborski.  

 Podstawowym jego celem jest udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie 

prowadzenia działalności zapobiegawczej i leczniczej, rehabilitacyjnej na rzecz osób objętych 

opieką. 

  Raciborska lecznica realizuje największą część zadań z zakresu ochrony zdrowia, 

wydatkując na ten cel w 2018 r. 88.569.876,55 zł. 

 Przy szpitalu działa Rada Społeczna, która jest organem inicjującym  

i opiniodawczym podmiotu, który utworzył Szpital Rejonowy oraz organem doradczym 

Dyrektora Szpitala. 

 W 2018 r. nastąpiły dwie zmiany w składzie Rady Społecznej. Uchwałą Rady Powiatu 

XLIII/385/2018 z dnia 28 czerwca 2018 r. w miejsce Pana Janusza Feliksiaka został powołany 

Pan Marek Kurpis natomiast Uchwałą Nr III/36/2018 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia  

18 grudnia 2018 r. w miejsce Przewodniczącego Pana Ryszarda Winiarskiego został powołany 

Przewodniczący Pan Grzegorz Swoboda. 

 W roku 2018 Powiat Raciborski przekazał 511.834,99 zł raciborskiej lecznicy na zakup 

sprzętu medycznego. 

 Racibórz jest chętnie wybierany na miejsce przyjścia na świat potomstwa. Doceniając 

zaufanie pacjentek i podnosząc komfort narodzin, od marca 2018 r. mamy mogą korzystać  

z m.in. z wyjątkowo nowoczesnej wanny porodowej z hydromasażem. Koszt zakupu 

urządzenia i modernizacji sali wyniósł 180.000,00  zł. 

 W roku 2018 w raciborskim szpitalu: 

     - przyjęto 19907 pacjentów w ramach Lecznictwa Szpitalnego, 

     - udzielono 90662 porad lekarskich w Poradniach Specjalistycznych, 

     - zanotowano 8155 wyjazdów Zespołów Ratownictwa Medycznego. 

 

VII. EDUKACJA 

 

 Władze Powiatu od wielu lat dbają o optymalną sieć szkół. Dopasowane do rynku 

pracy kierunki kształcenia umożliwiają zdobycie wiedzy, umiejętności i kompetencji 

niezbędnych do podjęcia dalszej nauki czy rozpoczęcia kariery zawodowej. 
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Szkoły i placówki oświatowe, prowadzone przez Powiat Raciborski wg stanu na dzień 

01.09.2018 r. 

 

 

 
Lp. 

 

Nazwa zespołu szkół 

 
  Typy szkół 

 

 

1. 

 

Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1  

w Raciborzu 

1) I Liceum Ogólnokształcące im. Jana 

Kasprowicza wraz z klasami dotychczasowego 

Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi im. 

Józefa von Eichendorffa 

2) Liceum Plastyczne 

 

2. 
 

Nie dotyczy 
II Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza 

3. 
Zespół Szkół Ekonomicznych 

w Raciborzu 

1) Technikum nr 1 im. Księżnej Eufemii Raciborskiej 

2) Branżowa Szkoła I Stopnia  nr 1 wraz z klasami 

dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 1 

 

 

 

 

4. 

 

 

 

 

Centrum Kształcenia Zawodowego 

i Ustawicznego nr 1 

w Raciborzu 

 

 

1) Technikum nr 2 

2) Technikum nr 3 

3) Branżowa Szkoła I Stopnia nr 2 wraz z klasami 

dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 2 

4) Branżowa Szkoła I Stopnia  nr 3 wraz z klasami  

dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 3 

5) Szkoła Policealna nr 1 dla Dorosłych 

6) Liceum Ogólnokształcące nr 1 dla Dorosłych 

 

 

5. 

 

Centrum Kształcenia Zawodowego 

i Ustawicznego nr 2 

„Mechanik” 

w Raciborzu 

1) Technikum Nr 4 

2) Branżowa Szkoła I Stopnia  nr 4 wraz z klasami 

dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej  

nr 4 

3) Centrum Kształcenia Ustawicznego 

4) Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych 

5) Szkoła Policealna Nr 2 dla Dorosłych 

6) Centrum Kształcenia Praktycznego 

 

6. 

 

Zespół Szkół Specjalnych 

w Raciborzu 

1) Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 10 wraz 

z klasami dotychczasowego Gimnazjum Specjalnego 

2) Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy 

3) Branżowa Szkoła I Stopnia Specjalna Nr 1 wraz  

z klasami  dotychczasowej Zasadniczej Szkoły 

Zawodowej Specjalnej Nr 7 

 

7. 

 

Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy 

w Rudach 

1) Szkoła Podstawowa Specjalna wraz z klasami 

dotychczasowego Gimnazjum Specjalnego 

2) Branżowa Szkoła I Stopnia Specjalna Nr 2 wraz  

z klasami  dotychczasowej Zasadniczej Szkoły 

Zawodowej Specjalnej im. Janusza Korczaka 

 

8. 
Młodzieżowy Dom Kultury w Raciborzu 

w Raciborzu 
                                  - 

9. 
Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna w 

Raciborzu 
                                                 - 

10. 
Międzyszkolny Ośrodek Sportowy 

w Raciborzu 
                                                 - 
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Dane dotyczące subwencji oświatowej i zrealizowanych wydatków w 2018 r.: 

subwencja oświatowa:                      39.917.909,00 zł,  

wydatki  bieżące (dział 801+854)         43.686.058,30 zł,  

Subwencja – wydatki bieżące (dopłata)      3.768.149,30 zł.  

Dbając o jakość warunków nauki systematycznie wykonywane są remonty, adaptacje  

i termomodernizacje obiektów. Poprawiają one standard pracy i kształcenia oraz przynoszą 

wymierne oszczędności.  

W 2018 roku wydatkowano 964.553,88 zł na inwestycje i zakupy inwestycyjne 

zrealizowane w szkołach i placówkach oświatowych. Realizacje przykładowych zadań opisane 

zostały w dalszej części niniejszego raportu ( rozdział IX – inwestycje w Powiecie 

Raciborskim). 

 

VIII. KULTURA, SPORT I PROMOCJA 

  

 Kultura to ważny czynnik integrujący i umacniający lokalną wspólnotę samorządową.  

 Powiat Raciborski udziela wsparcia organizatorom imprez kulturalnych i sportowych. 

Kluby sportowe, organizacje i stowarzyszenia zawsze mogą liczyć na pomoc i wsparcie 

organizacyjne, jak i finansowe Powiatu. Samorząd stara się w ten sposób ułatwić organizację 

wydarzeń kulturalnych i imprez sportowych o różnej randze i charakterze. 

 Liczba wydarzeń kulturalnych i sportowych organizowanych i współorganizowanych 

przez Powiat w 2018 r: 

72 – patronat i dofinansowanie (sport), 

25 – patronat (kultura), 

46 – patronat i dofinansowanie (kultura). 

 Wśród największych wydarzeń objętych patronatem Starosty i dofinansowaniem  

są m.in.:  

- INTRO Festival, 

- Memoriał im. mł. kpt. Andrzeja Kaczyny i dh. Andrzeja Malinowskiego, 

- Raciborski Festiwal Podróżniczy pn. „Wiatraki”, 

- Festiwal Muzyki w Starym Opactwie w Rudach, 

- Wielkanocne procesje konne, 

- Raciborski Festiwal Średniowieczny, 

- Festiwal pn. „Śląski – Kraina Wielu Kultur”, 
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- Mistrzostwa Polski Szkół w Pływaniu, 

- Śląski Lekkoatletyczny Mityng Olimpiad Specjalnych, 

- Puchar Polski w Zapasach. 

 O wzbogacenie oferty kulturalnej i turystycznej całego regionu dba Zamek Piastowski 

w Raciborzu, jednostka powołana i prowadzona przez Powiat Raciborski, która organizuje stałe 

i czasowe wystawy, koncerty i wydarzenia oraz prowadzi punkt informacji turystycznej. 

 Dodatkowo honorując osiągnięcia osób i instytucji, które przyczyniają się do rozwoju 

ziemi raciborskiej co roku przyznawana jest nagroda Starosty Raciborskiego Mieszko AD.  

 Od roku 2016 nagroda jest przyznawana nie tylko w dziedzinie szeroko rozumianej 

kultury, ale także w dziedzinie społecznej, promocji oraz za całokształt działalności. 

                                                

 W 2018 roku Powiat Raciborski realizował zadania własne z zakresu upowszechniania 

kultury i sportu zlecając ich organizację organizacjom pozarządowym w trybie 

pozakonkursowym: 

- Turniej Przyjaźni „Przaja Handballowi” (dziewczęta rocznik 2001-2002), 18-21.05.2018 r.  

z udziałem zawodniczek z partnerskiego Märkischer Kreis,  

                                                    

- Międzynarodowy Festiwal Pływacki, 19 -22.05.2018 r. z udziałem pływaków 

z partnerskiego Märkischer Kreis oraz Horiszni Pławni, 

- Festiwal muzyki elektronicznej i światła „INTRO Festival 2018”, 13-14.07.2018 r. 
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 Przedsięwzięcia związane z promocją i turystyką: 

1.  Powiat Raciborski uczestniczył w 5 targach turystycznych: 

1) Targi Regionów i Produktów Turystycznych TOUR SALON 2018, Poznań 

09-11.02.2018 r., 

2) X Międzynarodowe Targi Turystyki i czasu wolnego, Wrocław, 23-25.02.2018 r., 

3) XXIV Targi  – Regiony Turystyczne NA STYKU KULTUR, Łódź, 16-18.03.2018 r., 

4) 24. Międzynarodowe Targi Turystyki GLOBalnie, Katowice, 23-25.03.2018 r., 

5) World Travel Show 2018, Nadarzyn k/Warszawy, 19-21.10.2018 r. 

                                           

 Powiat prezentował się na wspólnym stoisku wystawienniczym województwa 

śląskiego razem z partnerami w ramach 2-letniej kampanii promocyjnej realizowanej przez 

Śląską Organizację Turystyczną. 

2. Wydana została gra planszowa "Na raciborskim szlaku" promująca atrakcje ziemi 

raciborskiej. 

                                                

3. Wydany został informator "Kierunek Racibórz" z ofertą edukacyjną szkół 

ponadpodstawowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Raciborski. 

4. Powiat Raciborski współfinansował po raz drugi przedsięwzięcie promocyjne „Study Tour” 

po Powiecie Raciborskim. Wizyta studyjna tour operatorów i przewodników turystycznych 

została zorganizowana w dniach 31 sierpnia – 2 września 2018 r. Celem przedsięwzięcia było 

rozpowszechnienie oraz wzmocnienie atrakcyjności turystycznej i kulturalnej ziemi 

raciborskiej przekładającej się na zwiększenie liczby turystów odwiedzających ziemię 

raciborską. Wizytę współfinansowały również następujące samorządy z Powiatu 
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Raciborskiego: Miasto Racibórz, Gmina Krzyżanowice, Gmina Kuźnia Raciborska, Gmina 

Pietrowice Wielkie.                                   

5. W lipcu 2018 r. ponad 30-osobowa reprezentacja Powiatu Raciborskiego (sportowcy 

i grupa teatralno-taneczna) wzięła udział w Międzynarodowych Igrzyskach Młodzieżowych 

w Almere w Holandii.  

6. We wrześniu 2018 r. grupa ponad 40 pływaków z Powiatu Raciborskiego uczestniczyła  

w Międzynarodowym Festiwalu Pływackim w Werdohl w Niemczech.   

 

IX. INWESTYCJE W POWIECIE RACIBORSKIM 

 

             Inwestycje stanowią o sile i prężności samorządu, decydują o atrakcyjności terenu  

i jakości życia mieszkańców. W Powiecie Raciborskim w 2018 r. zrealizowano następujące 

inwestycje: 

1) zadanie pn. „Wymiana instalacji elektrycznej, części kanalizacji sanitarnej  

oraz wykładzin PCV w II LO w Raciborzu". 

Zakres obejmował wykonanie robót budowlanych dotyczących wymiany instalacji 

elektrycznej, wymiany istniejących podłóg, malowania ścian i sufitów oraz innych robót  

towarzyszących,  na piętrze I, w budynku II–go Liceum Ogólnokształcącego przy ulicy 

Kard. Stefana Wyszyńskiego w Raciborzu. 

Umowę podpisano w dniu: 18.07.2018 r. 

Protokół odbioru spisano dnia: 07.09.2018 r. 

Koszt zadania: 280.205,21 zł (budżet Powiatu Raciborskiego). 

                      „przed”                                                                       „po” 
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2) zadanie pn. "Adaptacja pomieszczeń na cele dydaktyczne w Zespole Szkół 

Ogólnokształcących nr 1 w Raciborzu" 

Zakres obejmował: 

Etap I - wykonanie robót budowlanych dotyczących przebudowy i zmiany sposobu 

użytkowania pomieszczeń strychu, w celu ich adaptacji na pracownię fotograficzną 

z wydzielonymi pomieszczeniami: studia fotograficznego, ciemni, szatni, dwóch przedsionków 

w tym przedsionka ciemnego, miejsca na stanowiska komputerowe. 

Umowę podpisano w dniu: 10.08.2018 r. 

Protokół odbioru spisano dnia: 08.10.2018 r. 

Koszt zadania: 276.221,71 zł (budżet Powiatu Raciborskiego). 

              „przed”                                                                           „po” 

                           

 

Etap II - wykonanie robót budowlanych dotyczących zmiany sposobu użytkowania mieszkania 

służbowego z przeznaczeniem na cele dydaktyczne. 

Umowę podpisano w dniu: 21.08.2018 r. 

Protokół odbioru spisano dnia: 20.09.2018 r. 

Koszt zadania: 61.829,77 zł (budżet Powiatu Raciborskiego). 

                       „przed”                                                                     „po” 
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Etap III -  wykonanie modernizacji korytarza dojścia do auli 

Umowę podpisano w dniu: 27.11.2018 r. 

Protokół odbioru spisano dnia: 17.12.2018 r. 

Koszt zadania: 8.457,59 zł (budżet Powiatu Raciborskiego). 

                       „przed”                                                                     „po” 

                    

 

3) zadanie pn. „Termomodernizacja budynku Młodzieżowego Domu Kultury przy  

ul. Stalmacha 12 w Raciborzu – etap II”   

Zadanie polegało na wykonaniu robót budowlanych termomodernizacyjnych wraz z wymianą 

stolarki okiennej i drzwiowej w Młodzieżowym Domu Kultury na elewacji od strony podwórza. 

Umowę podpisano w dniu: 25.07.2018 r. 

Protokół odbioru spisano dnia: 03.10.2018 r. 

Koszt zadania: 162.712,95 zł (budżet Powiatu Raciborskiego). 

Zadanie to zostało sfinansowane w kwocie 130.000 zł ze środków pochodzących z tytułu opłat 

i kar za korzystanie ze środowiska otrzymywanych przez Powiat z Urzędu Marszałkowskiego 

w Katowicach. 

                     „przed”                                                                         „po” 
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4)  zadanie pn. „Powiatowy Zespół do spraw Orzekania o Niepełnosprawności 

w Raciborzu – wykonanie pochylni dla niepełnosprawnych” 

Zadanie polegało na wykonaniu pochylni dla niepełnosprawnych z terenu parkingu przy 

budynku 1D (przychodnia) Szpitala Rejonowego w Raciborzu na teren drogi dojazdowej 

wewnętrznej do Powiatowego Zespołu do spraw Orzekania o Niepełnosprawności znajdującym 

się w budynku 2A i połączeniu jej za pomocą przejścia z istniejącą rampą wejściową do 

budynku 1D (przychodnia) przy ul. Gamowskiej. 

Umowę podpisano w dniu: 31.10.2018 r. 

Protokół odbioru spisano dnia: 10.01.2019 r. 

Koszt zadania: 61.097,57 zł  w tym 2.500,00 zł płatne w 2018 r., 58.597,57 zł płatne 

w 2019 r. (budżet Powiatu Raciborskiego). 

                       „przed”                                                                       „po” 

                     

 

5) projekt inwestycyjny pn. „Nowoczesne pracownie do praktycznej nauki zawodów  

w Powiecie Raciborskim”. 

Dofinansowanie: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Poddziałanie 12.2.2 

“Infrastruktura kształcenia zawodowego – RIT Subregionu Zachodniego”. 

W ramach projektu powstało 18 nowoczesnych pracowni do praktycznej nauki zawodów  

w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1, Centrum Kształcenia Zawodowego 

i Ustawicznego nr 2 "Mechanik" oraz w Zespole Szkół Ekonomicznych. 
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W ramach prac dodatkowych wykonano również roboty budowlane w CKZiU nr 2 w zakresie 

posadzek niepylących w korytarzach budynku B – warsztaty oraz termomodernizację 

świetlików dachowych nad modernizowanymi pracowniami w budynku warsztatów. 

 

                     

 

Okres realizacji: luty 2016 r. – październik 2018 r. (zakończenie prac inwestycyjnych). 

Łączna wartość projektu (zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie):  5.074.078,83 zł. 

Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 4.013.001,30 zł. 

Aktualny status projektu: w fazie końcowych rozliczeń finansowych. 

Dotychczasowe rozliczenia projektu: 

W 2018 r. złożono 4 wnioski o płatność (sprawozdania z realizacji oraz wniosek  

o refundację poniesionych wydatków). Ogółem, od początku realizacji projektu – 9. 

Wypłacone refundacje w 2018 r.: 1.386.379,14 zł. 

Od początku realizacji projektu: 1.474.401,92 zł. 

Pozostałe rozliczenia - w trakcie oceny Urzędu Marszałkowskiego. 

Kontrole w projekcie: w roku sprawozdawczym 2018 nie przeprowadzano kontroli 

w projekcie. 

Jako obowiązkowe uzupełnienie do ww. projektu, równolegle w 3 ww. szkołach 

realizowane są tzw. „projekty miękkie”, komplementarne, współfinansowane ze środków 

Europejskiego Funduszu Społecznego, tj.: 

1) Projekt "Podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego w Powiecie 

Raciborskim  - CKZiU nr 2 "Mechanik" 

Okres realizacji: wrzesień 2017 r.– sierpień 2020 r. 

Łączna wartość projektu (zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie):  1.784.890,86 zł. 

Dofinansowanie z EFS oraz Budżetu państwa: 1.695.646,32 zł. 
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2) Projekt "Podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego w Powiecie 

Raciborskim - CKZiU nr 1 

Okres realizacji: wrzesień 2018 r. – sierpień 2019 r. 

Łączna wartość projektu (zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie):  646.730,63 zł. 

Dofinansowanie z EFS oraz Budżetu państwa: 614.394,09 zł. 

Projekt realizowany jest w CKZiU nr 1 oraz Zespole Szkół Ekonomicznych. 

W ramach obu projektów prowadzone są dodatkowe zajęcia doradztwa zawodowego, 

kursy certyfikowane, warsztaty, wizyty studyjne w firmach i uczelniach wyższych, a także 

płatne staże dla uczniów. W obu projektach udział weźmie łącznie 142 uczniów 

i 26 nauczycieli. Zakupione zostanie również dodatkowe wyposażenie i pomoce dydaktyczne 

do 18 pracowni. 

 

 

X. DROGI POWIATOWE 

 

 Powiat Raciborski posiada sieć dróg powiatowych o łącznej długości 169.226 km.  

W poszczególnych gminach znajdują się następujące długości tych dróg: 

Gmina Kornowac – 14.961 km (8,84%), 

Gmina Krzanowice – 19.900 km (11,76%), 

Gmina Krzyżanowice – 21.819 km (12,89%), 

Gmina Kuźnia Raciborska -  13.888 km (8,21%), 

Gmina Nędza – 8.184 km (4,84%), 

Gmina Pietrowice Wielkie – 27.783 km (16,42%), 

Gmina Racibórz – 19.755 km (11,67%), 

Gmina Rudnik – 42.936 km (25,37%). 

 Zadanie utrzymania i modernizowania powiatowej sieci dróg spoczywa na jednostce 

organizacyjnej Powiatu Raciborskiego - Powiatowym Zarządzie Dróg w Raciborzu.  

Na wydatki drogowe składają się m.in. remonty i inwestycje, zimowe i bieżące utrzymanie 

dróg, a także utrzymanie Powiatowego Zarządu Dróg. Naturalnym źródłem finansowania zadań 

drogowych powinny być dochody własne Powiatu Raciborskiego. Niestety źródła dochodów 

przewidziane dla powiatów ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego są 

niewystarczające, dlatego szczególnie w 2018 r. Powiat Raciborski szukał alternatywnych 

możliwości pozyskania środków zewnętrznych na drogi. Naturalnym partnerem, przy 
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strategicznym zadaniu jakim jest poprawa stanu dróg w Powiecie Raciborskim, były Gminy 

Powiatu.  

 Najważniejszym komunikacyjnym przedsięwzięciem inwestycyjnym w 2018 r. było 

długo wyczekiwane zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3500S na odcinku  

od skrzyżowania w Ligocie Książęcej do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 421  

w Grzegorzowicach". Zadanie polegało na przebudowie drogi powiatowej nr 3500 S,  

od skrzyżowania z ulicą Asnyka w miejscowości Ligota Książęca do skrzyżowania 

z DW nr 421 w miejscowości Grzegorzowice. Całkowita długość przebudowanej drogi 

wyniosła 1.897,39 m. Umowę podpisano w  dniu 14 maja 2018 r., a protokół odbioru 

26 listopada 2018 roku. Koszt zadania wyniósł 5.242.762,52 zł. Zadanie to zostało 

zrealizowane w ramach programu wieloletniego pn. „Program rozwoju gminnej i powiatowej 

infrastruktury drogowej”, i dofinansowane ze środków:  

- Budżetu państwa w kwocie: 1.414.161,52 zł, 

- Gminy Rudnik w kwocie: 1.329.000,00 zł. 

 

  „przed”                            „po” 

               

      

                   „przed”                      „po”    
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  Na drogach powiatowych przy współfinansowaniu zadań przez Gminy Powiatu 

Raciborskiego wykonano następujące zadania inwestycyjne: 

1) „Przebudowa chodnika przy DP 3531S - ul. Bojanowska w Bieńkowicach” 

Koszt zadania : 112.434,92 zł 

Udział środków Gminy Krzyżanowice: 56.217,46 zł 

Udział środków Powiatu Raciborskiego: 56.217,46 zł 

           

2) „Przebudowa chodnika przy DP 3516S - ul. Raciborska w Tworkowie” 

Koszt zadania : 87.501,40 zł  

Udział środków Gminy Krzyżanowice: 43.750,70 zł 

Udział środków Powiatu Raciborskiego: 43.750,70 zł 

                     

3) „Naprawa istniejącej kanalizacji na odcinku drogi powiatowej nr 3546S  -  

ul. Wyzwolenia w miejscowości Babice” 

Koszt zadania: 19.953,50 zł  

Udział środków Gminy Nędza: 9.976,75 zł 

Udział środków Powiatu Raciborskiego: 9.976,75 zł 
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4) „Przebudowa odcinka chodnika przy DP 3509S - ul. Topolowa w Kuźni Raciborskiej”  

Koszt zadania: 39.590,66 zł  

Udział środków Gminy Kuźnia Raciborska: 19.795,33 zł 

Udział środków Powiatu Raciborskiego: 19.795,33 zł 

                   

5) „Przebudowa nawierzchni ciągu pieszego wraz z robotami towarzyszącymi przy  

przy DP 3509S - ul. Topolowa w Kuźni Raciborskiej (strona lewa jadąc w kierunku 

miejscowości Siedliska)” 

Koszt zadania: 148.273,23 zł  

Udział środków Gminy Kuźnia Raciborska: 74.136,61 zł 

Udział środków Powiatu Raciborskiego: 74.136,62 zł 

                    

 

6) „Wykonanie części chodnika i odwodnienia przy DP 3534S - w Budziskach, etap I” 

Koszt zadania: 92.781,75 zł  

Udział środków Gminy Kuźnia Raciborska: 46.390,88 zł 

Udział środków Powiatu Raciborskiego: 46.390,87 zł 

                   

 



  35 
 

7) „Zakup urządzenia – tablice zmiennej treści wyświetlające prędkość pojazdu (wraz  

z niezbędnym oprzyrządowaniem)” 

Koszt zadania: 18.696,00 zł  

Udział środków Gminy Kuźnia Raciborska: 9.348,00 zł 

Udział środków Powiatu Raciborskiego: 9.348,00 zł 

                                                  

 

8) „Przebudowa ciągu pieszego przy DP 3540S -  ul. Dębiczna w Raciborzu” 

Koszt zadania: 99.045,06 zł  

Udział środków Miasta Racibórz: 49.522,53 zł 

Udział środków Powiatu Raciborskiego: 49.522,53 zł 

                  

 

9) „Przebudowa chodnika w ciągu DP 3530S - ul. Borucka w Bojanowie” 

Koszt zadania: 180.715,88 zł  

Udział środków Gminy Krzanowice: 90.357,94 zł 

Udział środków Powiatu Raciborskiego: 90.357,94 zł 
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10) „Przebudowa chodnika w ciągu DP 3528S – ul. Długa w Krzanowicach” 

Koszt zadania: 57.259,58 zł  

Udział środków Gminy Krzanowice: 28.629,79 zł 

Udział środków Powiatu Raciborskiego: 28.629,79 zł 

                 

11) „Przebudowa chodnika w ciągu DP 3529S – ul. Kopernika w Borucinie” 

Koszt zadania: 122.086,07 zł  

Udział środków Gminy Krzanowice: 61.043,04 zł 

Udział środków Powiatu Raciborskiego: 61.043,03 zł 

 

                   

 

12) „Przebudowa chodnika w ciągu DP 3528S – ul. Trulleya w Pietraszynie” 

Koszt zadania: 39.899,99 zł  

Udział środków Gminy Krzanowice: 19.949,99 zł 

Udział środków Powiatu Raciborskiego: 19.950,00 zł 
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13) „Modernizacja elementów drogi 3514S  -  ul. Mickiewicza w Rudniku” 

Koszt zadania: 65.436,00 zł  

Udział środków Gminy Rudnik: 32.718,00 zł 

Udział środków Powiatu Raciborskiego: 32.718,00 zł 

                

 

14) „Przebudowa chodnika przy DP 3536S -  ul. Ofiar Oświęcimskich w Górkach 

Śląskich” 

Koszt zadania: 150.092,35 zł  

Udział środków Gminy Nędza: 75.046,17 zł 

Udział środków Powiatu Raciborskiego: 75.046,18 zł 

               

 

15) „Zakup urządzeń – tablic zmiennej treści wyświetlającej prędkość pojazdu dla DP 

3536 S w Górkach Śląskich” 

Koszt zadania: 36.900,00 zł  

Udział środków Gminy Nędza: 18.450,00 zł 

Udział środków Powiatu Raciborskiego: 18.450,00 zł 
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16) „Modernizacja elementów drogi powiatowej nr 3505 S w Cyprzanowie” 

Koszt zadania: 142.720,55 zł  

Udział środków Gminy Pietrowice Wielkie: 71.360,27 zł 

Udział środków Powiatu Raciborskiego: 71.360,27 zł 

                         

 

XI. REALIZACJA STRATEGII I PROGRAMÓW 

 

1) Realizacja Strategii Rozwoju Powiatu Raciborskiego na lata 2014-2020 

 

Strategia Rozwoju Powiatu Raciborskiego jest najważniejszym dokumentem 

określającym kierunki rozwoju powiatu na najbliższe lata. Jej celem jest wskazanie misji, wizji 

oraz celów strategicznych i operacyjnych, których realizacja w określonym horyzoncie 

czasowym przyczyni się do wielokierunkowego rozwoju Powiatu. 

 „Strategia Rozwoju Powiatu Raciborskiego na lata 2014-2020” została przyjęta 

uchwałą Rady Powiatu Raciborskiego Nr XLIII/414/2014 z dnia 24 czerwca 2014 r. Zawiera 

zadania, jakie Powiat Raciborski chce realizować w przyszłości oraz wskazuje perspektywy  

i kierunki rozwoju Powiatu. 

Zgodnie z decyzją Zarządu Powiatu co dwa lata przeprowadzany jest monitoring  

z realizacji zadań wynikających ze Strategii Rozwoju Powiatu Raciborskiego na lata 2014-

2020. Dokument ten został przygotowany w sierpniu 2018 r. na podstawie danych za rok 2016 

i 2017 w stosunku do roku 2014, który traktowany jest jako rok bazowy, stanowiący punkt 

odniesienia do pomiarów wskaźników w kolejnych latach wdrażania Strategii. Opracowany 

raport posłużył badaniu i ocenie sposobu oraz efektywności dążenia do założonych celów oraz 

poziomu ich osiągania w kolejnych latach. Raport został przyjęty przez Radę Powiatu 

Raciborskiego na XLIV sesji rady w dniu 27 sierpnia 2018 r.  
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Informacje, na podstawie których Raport został opracowany pozyskano m.in. z Gmin Powiatu 

Raciborskiego, komórek organizacyjnych Starostwa Powiatowego w Raciborzu, jednostek 

organizacyjnych Powiatu Raciborskiego, organizacji oraz na podstawie innych 

ogólnodostępnych danych (np. Bank Danych Lokalnych GUS, przedsiębiorstwa). Zebranie 

niektórych informacji okazało się trudne lub nawet niemożliwe z uwagi na brak takowych 

danych od podmiotów, do których Starostwo się zwróciło lub dużą złożoność w ich 

opracowaniu i przetworzeniu na potrzeby Raportu, jak również objęcie części danych klauzulą 

tajemnicy przedsiębiorstwa. Ponadto cześć danych wymaga dłuższego pozyskania  

i opracowania niż cykl roczny.  

Zgodnie z dokumentem i jego zapisami w roku 2018, jak i w poprzednich możliwe było 

pozyskanie środków zewnętrznych i realizacja m.in. flagowych projektów Powiatu 

Raciborskiego w zakresie: 

1) promocji szkolnictwa zawodowego i ustawicznego poprzez modernizację i wyposażenie 

pracowni do praktycznej nauki zawodów a także podniesienie kwalifikacji i umiejętności  

uczniów i nauczycieli, 

2) transportu publicznego poprzez zakup niskoemisyjnych autobusów dla Przedsiębiorstwa 

Komunikacji Samochodowej Sp. z o.o. w Raciborzu, 

3) organizacji i wsparcia wydarzeń społecznych, sportowych i kulturalnych przyczyniających 

się do wzrostu atrakcyjności turystycznej oraz integracji mieszkańców Powiatu, 

4) rozwoju lokalnego rynku pracy, w tym dla osób młodych, poprzez wsparcie 

przedsiębiorczości, 

5) przeciwdziałania i niwelowania problemów społecznych, szczególnie w grupach narażonych 

na wykluczenie społeczne, 

6) podniesienia jakości i czystości środowiska poprzez inwestycje termomodernizacyjne, 

7) modernizacji powiatowej infrastruktury drogowej umożliwiającej połączenie Powiatu                      

z kluczowymi ośrodkami regionu. 

 

2) Powiatowy Program Zapobiegania Przestępczości oraz Ochrony Bezpieczeństwa 

Obywateli i Porządku Publicznego na lata 2017-2019 w 2018 roku. 

 

 W roku 2018 na bieżąco realizowano zadania wynikające z w/w programu. Zadania 

były realizowane przez służby, inspekcje i straże zgodnie z zamierzeniami zaplanowanymi 

na 2018 r.  
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1. W 2018 r. strażacy Państwowej Straży Pożarnej uczestniczyli w następujących akcjach: 

1) „Czad i ogień obudź czujność”,  

2) „Bezpieczny senior”,  

3) „Czujka na straży twojego bezpieczeństwa”.  

W ramach akcji „Czujka na straży twojego bezpieczeństwa” oprócz uświadamiania 

społeczeństwu zagrożeń związanych z tlenkiem węgla, przekazano czujki tlenku węgla 

najbardziej potrzebującym. 

2. W dniu 4 kwietnia 2018 r. w Raciborskim Centrum Kultury odbyło się seminarium 

pn. „Bezpiecznie – chce się żyć”. Organizatorem wydarzenia było Krajowe Centrum 

Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, a do współpracy przy projekcie włączyli się 

policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji 

w Katowicach oraz Komendy Powiatowej Policji w Raciborzu. 

3. W dniu 30 maja 2018 r. nauczyciele i uczniowie Zespołu Szkół Ogólnokształcących  

nr 1 oraz Szkoły Podstawowej nr 4 wraz z funkcjonariuszami raciborskiej drogówki, 

urzędnikami z miasta i powiatu, zorganizowali z okazji Dnia Dziecka festyn sportowo 

– rekreacyjny „Dzień dzieci z Kasprowicza”.  

                     

 

 

 

 

 

 

W ramach festynu zorganizowano dla dzieci i młodzieży paradę rowerową ulicami miasta, 

pokaz sprzętu, jakim dysponują służby mundurowe oraz egzamin praktyczny na kartę 

rowerową. 

4. 10 czerwca 2018 r. zorganizowano na parkingu marketu ''Leclerc'' w Raciborzu festyn 

motocyklowy przeznaczony dla kierujących jednośladami, gdzie propagowano akcje 

''Jednośladem bezpiecznie do celu'' oraz ''Dla każdego jest miejsce na drodze''. 

5. Działania profilaktyczne „Bezpieczne wakacje 2018” i „Kręci mnie bezpieczeństwo 

nad wodą”. 

6. W ramach ''Europejskiego dnia bez ofiar śmiertelnych'' zorganizowano dla uczniów 

szkół podstawowych i gimnazjów konkurs wiedzy o ruchu drogowym. 
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7. 19 listopada 2018 r. zorganizowano spotkanie profilaktyczne z seniorami 

Uniwersytetu III Wieku na terenie szkoły podstawowej w Rudach, gdzie propagowano 

akcję ''Noś odblaski-Świeć przykładem'' oraz ''Przejście oddaj pieszym'' 

 

3) Program Ochrony Środowiska dla Powiatu Raciborskiego na lata 2017-2020  

z perspektywą na lata 2021-2024” 

 

W celu realizacji polityki ochrony środowiska Polski organy wykonawcze województwa, 

powiatu i gminy sporządzają odpowiednio wojewódzkie, powiatowe i gminne programy 

ochrony środowiska, które są uchwalane odpowiednio przez sejmik województwa, radę 

powiatu albo radę gminy. Uchwałą Nr XXIV/223/2016 z dnia 29 listopada 2016 r. Rada 

Powiatu Raciborskiego przyjęła „Program Ochrony Środowiska dla Powiatu Raciborskiego na 

lata 2017-2020 z perspektywą na lata 2021-2024”. Zarząd powiatu zobowiązany jest raz na dwa 

lata przedstawić radzie powiatu raport z realizacji obowiązującego programu ochrony 

środowiska. Podczas sesji Rady Powiatu Raciborskiego 18 grudnia 2018 r. został 

przedstawiony szczegółowy „Raport z wykonania Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu 

Raciborskiego za lata 2016 – 2017”. Poniżej przedstawiono najważniejsze działania określone 

w obowiązującym Powiatowym Programie Ochrony Środowiska zrealizowane w 2018 r.  

1. Powietrze atmosferyczne 

1.1. W 2018 r. ograniczono emisję zanieczyszczeń ze źródeł komunikacyjnych poprzez: 

 zastosowanie systemu inteligentnego sterownia ruchem; 

 budowę ścieżek rowerowych; 

 utwardzenie poboczy dróg. 

1.2. W 2018 r. ograniczono emisję wtórną pyłu poprzez czyszczenie dróg na mokro. 

1.3. Monitoring jakości powietrza 

W 2018 r. utrzymywany był na terenie Powiatu lokalny monitoring jakości powietrza  

oraz na bieżąco informowano społeczność lokalną i media o aktualnej jakości powietrza. 

Informacje o jakości powietrza są dostępne na stronie internetowej Powiatu. 
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2. Klimat akustyczny 

W 2018 r. na zlecenie powiatu przeprowadzono drugi etap oceny stanu akustycznego dróg 

na terenie Powiatu Raciborskiego (pierwszy etap wykonano w 2017 r.) wraz                

z wykonaniem map akustycznych. Jest to wstęp do opracowania „Powiatowego Programu 

Ochrony Środowiska przed Hałasem”. Wykonawcą zadania była firma „LEMITOR”  

z Wrocławia. Całkowity koszt zadnia wyniósł 46.740 zł i objął 8 odcinków dróg  

o największym natężeniu ruchu. 

3. Pola elektromagnetyczne 

W 2018 r. przyjęto zgłoszenie 4 nowych instalacji oraz 20 zmian w instalacjach 

emitujących pola elektromagnetyczne (stacje telefonii komórkowej). W ramach analizy 

zgłoszeń nie stwierdzono przekroczeń dopuszczalnych norm co potwierdziły załączone do 

zgłoszeń wyniki badań pól elektromagnetycznych. 

4. Zasoby i jakość wód. Gospodarka wodno-ściekowa. 

W 2018 r. kontynuowano przeprowadzanie remontów oraz bieżące utrzymywanie sieci 

kanalizacji deszczowych oraz rowów przydrożnych. Wykonano regulację odwodnienia 

korpusu drogowego dróg powiatowych (zadanie realizowane przez PZD 

w Raciborzu, łączny koszt: 97.977,76 zł): 

5. Zasoby geologiczne 

W 2018 r. kontynuowano prowadzenie przez Państwowy Instytut Geologiczny obserwacji 

terenów zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych na terenie Powiatu. Podczas dwóch 

sesji terenowych przeprowadzono obserwację 12 osuwisk. Nie stwierdzono zmian  

w wyznaczonych do obserwacji osuwiskach.  Łączny koszt zadania wyniósł 6.999,93 zł. 

                    
 

 

6. Gleby 

W 2018 r. dokonano identyfikacji historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi. 

Opracowanie pn. „Identyfikacja miejsc wystąpienia potencjalnych historycznych 
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zanieczyszczeń powierzchni ziemi na terenie powiatu raciborskiego” wykonane zostało 

przez firmę JARS Sp. z o.o. Koszt zadania to 24.181,80 zł. 

7. Gospodarka odpadami 

       Kontynuowano udzielanie dotacji na demontaż i utylizację azbestu. W 2018 r. udzielono 

72 dotacji na kwotę 91.455,63 zł, co przyczyniło się do usunięcia z terenu Powiatu 

Raciborskiego ok. 136 Mg azbestu. 

            „przed”                   „po” 

            
    

      

    „przed” „po” 

              
 

8. Zasoby przyrodnicze 

W 2018 r. wykonywano bieżące utrzymywanie zieleni przy obiektach Powiatu w tym: 

cięcia pielęgnacyjne drzew i krzewów, zakup materiałów niezbędnych do ww. prac. 

Łączny koszt w 2018 r. wyniósł 12.984,52 zł 

Kontynuowano również sprawowanie nadzoru nad lasami niestanowiącymi własności 

Skarbu Państwa. Zadanie to powierzono do realizacji w drodze porozumienia 

Nadleśnictwu Rudy Raciborskie. Roczny koszt nadzoru w 2018 r. wyniósł 

17.872,69 zł. Ponadto na zlecenie Powiatu wykonano uproszczone plany urządzenia lasu 

oraz inwentaryzację stanu lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa dla 

gruntów zlokalizowanych na terenie Gminy Kornowac. Koszt zadania wyniósł 

20.726,60 zł. 

9. Edukacja ekologiczna 

9.1. W dniach 12 – 13 maja 2018 r. w Pietrowicach Wielkich odbyła się XVIII 

Eko-Wystawa „Ciepło przyjazne środowisku”. Jest to cykliczna impreza 
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współorganizowana przez Powiat Raciborski i Gminę Pietrowice Wielkie. 

Na współorganizację Eko-Wystawy udzielono Gminie Pietrowice Wielkie dotacji 

w wysokości 25.000,00 zł. 

 
 

        

9.2. W dniu 17 kwietnia 2018 r. w Szkole Podstawowej nr 15 z Oddziałami Sportowymi                   

w Raciborzu odbył się już po raz XVIII Turniej Ekologiczny „Eko –Asy 2018” pod hasłem: 

„Nie ma śmieci … są surowce”. Konkurs przeznaczony był dla uczniów klas drugich  

i trzecich szkół podstawowych z terenu Powiatu Raciborskiego. 

Po raz kolejny patronat honorowy nad konkursem objął Starosta Raciborski, który 

ufundował również puchary i nagrody rzeczowe dla uczestników turnieju. 

              

 

9.3. W dniu 26 kwietnia 2018 r. pod patronatem Starosty Raciborskiego oraz prof. Jerzego 

Buzka w II Liceum Ogólnokształcącym w Raciborzu odbył się XII Powiatowy Konkurs 

Ekologiczny „Dla Siebie i dla Ziemi”. W konkursie wystartowało 26 uczniów 

z 8 placówek oświatowych Powiatu Raciborskiego oraz opolskiego. Zdobywca I miejsca 

został nagrodzony przez prof. Jerzego Buzka wycieczką do Strasburga. W ufundowanie 

nagród dla uczestników konkursu włączył się również Powiat Raciborski. 

9.4. W dniu 30 maja 2018 r. w Szkole Podstawowej Nr 18 w Raciborzu odbył się 

XIV Powiatowy Konkursu Matematyczno – Przyrodniczy „EKOMAT”. Jest to konkurs 

dla uczniów klas szóstych szkół podstawowych. 
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Po raz kolejny patronat nad konkursem objął Starosta Raciborski, który ufundował również 

nagrody rzeczowe dla uczestników konkursu. 

             
 

9.5. Szkoła Podstawowa nr 15 z Oddziałami Sportowymi im. Jana III Sobieskiego 

w Raciborzu zorganizowała w 2018 r. powiatowy konkurs „Energooszczędny dom moich 

marzeń”. Tematem konkursu było wykonanie pracy przestrzennej pod hasłem 

„ENERGOOSZCZĘDNY DOM MOICH MARZEŃ”, a konkurs przeznaczony był dla 

uczniów szkół podstawowych klas od I do VIII oraz gimnazjów z terenu Powiatu 

Raciborskiego. Patronat honorowy nad konkursem objął Starosta Raciborski, który 

ufundował nagrody rzeczowe dla uczestników konkursu.  

           
 

9.6.W 2018 r. odbyła się jubileuszowa 25 akcja „Sprzątanie Świata – Polska 2018”. 

Przebiegała ona pod hasłem „Akcja – Segregacja”. Finał odbył się w dniach 21-23 

września. Celem akcji było wspomożenie selektywnej zbiórki odpadów. Powiat 

Raciborski, jak co roku włączył się do akcji pozyskując sponsorów, którzy przekazali 

worki oraz rękawice dla uczniów szkół powiatowych, aby mogli wziąć udział  

w przedsięwzięciu. 

9.7. 30 czerwca 2018 r. zakończył się partnerski projekt pt. „Gmina z (dobrą) energią! 

Modelowa kampania edukacyjno – informacyjna na rzecz ograniczania niskiej emisji 

oraz promocji efektywności energetycznej”. Kampania obejmowała swoim zasięgiem 
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cały obszar Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego i brało w niej 28 

jednostek samorządu terytorialnego. Czas trwania kampanii 10.07.2016-30.06.2018.  

 

 
 

4) Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy  

w Rodzinie w Powiecie Raciborskim na lata 2015 – 2018  

 

 Celem strategicznym Programu jest zwiększenie skuteczności przeciwdziałania 

przemocy w rodzinie oraz zmniejszenie skali tego zjawiska na terenie Powiatu Raciborskiego.  

 W ramach przedmiotowego Programu w 2018 r: 

1) prowadzono punkt informacyjny w PCPR w Raciborzu przy ul. Klasztornej 6, 

2) finansowano działalność Domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży                                   

oraz kobiet będących ofiarami przemocy w  rodzinie w Raciborzu  przy ul. Sempołowskiej 5, 

3) finansowano działalność Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Raciborzu przy ul. Karola 

Miarki 7/1. 

 

5) Program Pomocy Osobom Niepełnosprawnym w Powiecie Raciborskim na lata 2012 – 

2018  

 

 Program wyznacza kierunki, w jakich powinny zmierzać działania na rzecz osób 

niepełnosprawnych zapewniające im godne i aktywne życie, a także pomoc dostosowaną do 

rzeczywistych potrzeb wynikających z ich niepełnosprawności. Działania realizowane  

w ramach Programu zmierzają do aktywizacji osób niepełnosprawnych w życiu zawodowym, 

społecznym i kulturalnym. 
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W ramach przedmiotowego Programu w 2018 r: 

1) wykonano przejście dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych z parkingu Szpitala 

Rejonowego im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu do siedziby Powiatowego Zespołu  

ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Raciborzu, 

2) kontynuowano działalność Ośrodka Informacji dla Osób Niepełnosprawnych                                

w ramach (OIDON) Referatu Spraw Społecznych oraz strony Ośrodka, 

3) dofinansowano działalności Domu Pomocy Społecznej „Złota Jesień” w Raciborzu, 

4) prowadzono Zespół Szkół Specjalnych w Raciborzu, 

5) finansowano działalność Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Raciborzu, 

6) prowadzono Środowiskowy Dom Samopomocy typu B dla osób upośledzonych umysłowo, 

7) zapewniono współfinansowanie działalności Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania  

o Stopniu Niepełnosprawności w Raciborzu, 

8) finansowano koszy działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Raciborzu,  

w tym w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych, 

9) dofinansowano koszty funkcjonowania Warsztatu Terapii Zajęciowej w Raciborzu, 

10) zakupiono samochód przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych przeznaczony 

dla WTZ w Raciborzu: 

a)  75.799,00 zł – środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, 

b)  60.000,00 zł – środki własne Powiatu. 

11) wydano kolejną edycję informatora „Gdzie szukać pomocy?” – 9.028,20 zł. 

 

6) Program Współpracy Powiatu Raciborskiego z Organizacjami Pozarządowymi   

oraz Podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.  

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 rok  

 

 Powyższy Program jest realizacją zapisu art. 5a ust. 1 ustawy o działalności pożytku 

publicznego i wolontariacie, który nakłada na organ stanowiący jednostki samorządu 

terytorialnego obowiązek corocznego uchwalania programu współpracy z organizacjami 

pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego. 

 

1) Planowane i wykorzystane środki finansowe z budżetu Powiatu na realizację Programu  

w 2018 r. 

Referat Spraw Społecznych 

Środki planowane    184.236,00 zł 
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Środki wydatkowane    161.775,99 zł 

Referat Promocji i Rozwoju Powiatu 

Środki planowane      39.000,00 zł 

Środki wydatkowane      24.000,00 zł 

Wydział Organizacyjny 

Środki planowane    125.208,00 zł 

Środki wydatkowane    121.451,76 zł 

Referat Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego 

Środki planowane               0,00 zł 

Środki wydatkowane         4.623,94zł 

2)  Liczba otwartych konkursów ofert, z rozbiciem na poszczególne obszary zadań. 

Pomoc społeczna – 1 konkurs.  

Bezpłatna pomoc prawna – 1 konkurs.  

3) Liczba organizacji pozarządowych, które złożyły oferty w otwartych konkursach ofert,  

z rozbiciem na poszczególne obszary zadań. 

Pomoc społeczna – 1 organizacja.  

Bezpłatna pomoc prawna – 4 organizacji.  

4) Liczba ofert złożonych w otwartych konkursach ofert, z rozbiciem na poszczególne obszary 

zadań. 

Pomoc społeczna – 1 oferta. 

Bezpłatna pomoc prawna – 7 ofert.  

5) Liczba umów zawartych w 2018 r. na realizację zadań publicznych w formie wsparcia  

i w formie powierzenia, z rozbiciem na poszczególne obszary zadań. 

Pomoc społeczna – 1 umowa.  

Bezpłatna pomoc prawna – 2 umowy.  

6) Liczba ofert realizacji zadania publicznego złożonych przez organizacje pozarządowe  

w ramach art. 19a ustawy, z rozbiciem na poszczególne obszary zadań. 

Pomoc społeczna – 3 oferty.  

Kultura i sport – 3 oferty.  

7) Liczba umów zawartych na okres dłuższy niż 1 rok, z rozbiciem na poszczególne obszary 

zadań. 

Pomoc społeczna – 1 umowa. 

8) Liczba organizacji pozarządowych podejmujących po raz pierwszy realizację dotowanego 

zadania publicznego. 
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Zdrowie – 1 organizacja.  

9) Liczba zorganizowanych spotkań z przedstawicielami organizacji pozarządowych. 

W 2018 r. nie organizowano spotkań z organizacjami pozarządowymi.  

10) Liczba przeprowadzonych konsultacji projektów aktów normatywnych. 

Referat Spraw Społecznych – 5 konsultacji. 

Referat Edukacji – 5 konsultacji. 

Wydział Organizacyjny – 1 konsultacja. 

Wydział Komunikacji i Transportu – 1 konsultacja. 

Referat Promocji i Rozwoju Powiatu – 1 konsultacja. 

11) Liczba udzielonych rekomendacji organizacjom pozarządowym. 

Pomoc społeczna – 2 rekomendacje. 

12) Liczba projektów objętych patronatem honorowym Starosty Raciborskiego. 

Sport – 72 projekty. 

Kultura – 25 projektów. 

13) Liczba zadań objętych patronatem honorowym Starosty Raciborskiego  

i współrealizowanych przez wydziały/referaty Starostwa Powiatowego w Raciborzu. 

Pomoc społeczna – 2 zadania. 

Zdrowie – 1 zadanie. 

Kultura – 46 zadań. 

Bezpieczeństwo – 4. 

 

7) Program rozwoju pieczy zastępczej w powiecie raciborskim na lata 2018 – 2020  

 

 Powiat Raciborski może pochwalić się modelowym przykładem funkcjonowania 

rodzicielstwa zastępczego, które opiera się przede wszystkim na rodzinach zastępczych 

i uzupełniających obszar działania placówek opiekuńczo – wychowawczych. Znaczna liczba 

dzieci spoza powiatu znajduje opiekę na terenie Raciborszczyzny, co jest świadectwem 

zaspokojenia potrzeb nie tylko naszego Powiatu, ale również sąsiednich samorządów. 

 Na dzień 31 grudnia 2018 r. na terenie Powiatu funkcjonowały: 

1) Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza w Kuźni Raciborskiej przy ul. Mickiewicza 

7 – 30 miejsc; 

2) Wielofunkcyjna Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza typu socjalizacyjno –  

interwencyjnego w Nędzy przy ul. Leśnej 1 – 14 miejsc; 

3) Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza w Raciborzu przy ul. Długiej 34 – 14 miejsc; 
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4) Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza w Pogrzebieniu przy ul. Klasztornej 8 – 33 miejsca, 

w tym mieszkanie w Raciborzu przy ul. Piotrowskiej 8 – 10 miejsc. 

 Systematycznie podejmowane są inicjatywy i realizowane projekty, w tym 

dofinansowane ze środków zewnętrznych, które wzmacniają kompetencje i rozszerzają 

kwalifikacje rodzin zastępczych i kandydatów do pełnienia tej funkcji. Stale organizowane są 

konferencje i dni rodzicielstwa zastępczego popularyzujące tę ideę oraz udzielane jest wsparcie 

dla stowarzyszeń rodzin zastępczych. 

 

8) Program Polityki Zdrowotnej Powiatu Raciborskiego na lata 2017 – 2020 pn. „Po 

radosne macierzyństwo”. 

 

 W ramach Programu w okresie od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia  

2018 r. wykonano 850 badań kobiet ciężarnych na oznaczenie antygenu TOXO+CMV w klasie 

IgM i IgG oraz w lokalnych mediach prowadzona była akcja informacyjno – edukacyjna  na 

temat badań. Badania dla ciężarnych kobiet będących na stałe mieszkankami Powiatu 

Raciborskiego wykonano w Laboratorium Analitycznym Szpitala Rejonowego im. dr. Józefa 

Rostka w Raciborzu. Warunkiem wykonania badania będzie posiadanie przez kobietę ciężarną 

skierowania od lekarza ginekologa – położnika. 

Koszt realizacji – 90.731,45 zł. 
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XII. PODSUMOWANIE 

 

 Zgodnie z art. 30a. ust. 1-2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym  

(Dz. U. z 2019 poz. 511) zarząd powiatu co roku, do dnia 31 maja, przedstawia radzie powiatu 

raport o stanie powiatu.   

 Raport o stanie Powiatu Raciborskiego za rok 2018 został przygotowany w oparciu  

o ogólne wytyczne wskazane w/w ustawie i obejmuje podsumowanie działalności Zarządu 

Powiatu Raciborskiego, w szczególności realizację uchwał, polityk, programów, strategii  

i zadań Powiatu w 2018 r.  

 Przedkładany raport jest szczególnym podsumowaniem, gdyż opracowanym przez 

Zarząd Powiatu Raciborskiego VI kadencji, a analizie podlega działalność Zarządu Powiatu 

Raciborskiego V kadencji. Wynika to ze specyfiki roku na przełomie V i VI kadencji 

samorządu powiatowego.  

 

 

 


